WNIOSEK
WYSTAWCA POLSKIEJ WYSTAWY GOSPODARCZEJ

CZĘŚĆ FORMALNA
INSTYTUCJA ZAPROSZONA DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
Nazwa Instytucji
Przedstawiciel instytucji
upoważniony do kontaktu

Imię i Nazwisko
Telefon
E-mail

KANDYDAT
Nazwa zgłaszanego przedsiębiorstwa
Ulica
Adres

Kod pocztowy
Miasto

Adres www
Nazwiska i imiona osób prowadzących/
zarządzających oraz funkcje, jakie pełnią
Informacja o strukturze właścicielskiej
przedsiębiorstwa
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
Przedsiębiorców/ CEIDG
Numer REGON
Imię i Nazwisko
Osoba kontaktowa

Telefon
E-mail

Data założenia przedsiębiorstwa
Forma prawna działalności
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Zwięzła historia przedsiębiorstwa
(m.in. z uwzględnieniem etapów rozwoju, wielkości i znaczenia zmian w przedsiębiorstwie od momentu powstania,
zwiększenia zasięgu działalności)

Max. 3000 znaków ze spacjami

Ekonomiczne sukcesy przedsiębiorstwa w związku z wprowadzeniem produktu na rynek
(dynamika sprzedaży produktu, udział produktu w całkowitym portfelu produktów przedsiębiorstwa)

Max. 3000 znaków ze spacjami

Działalność w zakresie promowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu CSR
(np. działania na rzecz ochrony środowiska, działania na rzecz społeczeństwa)

Max. 3000 znaków ze spacjami

CZĘŚĆ FINANSOWA

DANE FINANSOWE
Wyszczególnienie

2015

2016

Przychody ogółem, w tym przychody
ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
Przychody ze sprzedaży produktów,
w tym eksport
Koszty wytworzenia sprzedanych
produktów
Amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej
Zysk netto
Aktywa ogółem (stan na koniec roku)
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2017

2018 (P)*

Aktywa trwałe (stan na koniec roku)
Kapitał własny (stan na koniec roku)
Wydatki inwestycyjne
Liczba zatrudnionych w przeliczeniu
na pełne etaty (stan na koniec roku)
Procent osób zatrudnionych na
umowę o pracę w przeliczeniu na
pełne etaty (stan na koniec roku)
Średnia płaca brutto
*P – wielkość przewidywana

CZĘŚĆ OPISUJĄCA PRODUKT

NAZWA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka produktu

Max. 3000 znaków

Jakość produktu

Max. 3000 znaków

Innowacyjność produktu

Max. 3000 znaków

Wpływ produktu na rozwój polskiej gospodarki

Max. 3000 znaków

Inne

Max. 3000 znaków
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INFORMACJA DOTYCZĄCA LICENCJI, CERTYFIKATÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
Udzielenie produktowi licencji polskiej lub
międzynarodowej

Max. 2000 znaków

Przyznanie produktowi branżowych certyfikatów

Max. 2000 znaków

Przyznanie produktowi nagród i wyróżnień
nadanych przez instytucje

Max. 2000 znaków

PROPOZYCJE KANDYDATA DOTYCZĄCE FORMY ZAPREZENTOWANIA PRODUKTU
NA POLSKIEJ WYSTAWIE GOSPODARCZEJ WE WSPÓŁPRACY Z KPRP

Max. 4000 znaków
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OŚWIADCZENIA I PODPISY
Oświadczenia
TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

Po zapoznaniu się z „Regulaminem naboru, oceny wniosków oraz wyboru Wystawców Polskiej Wystawy
Gospodarczej 2019-2020” oświadczam, iż akceptuję jego wszystkie postanowienia i dobrowolnie przystępuję do
uczestnictwa w Konkursie, zobowiązując się do stosowania i przestrzegania Regulaminu.
Dane zawarte we wniosku zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że przeciwko naszemu przedsiębiorstwu, członkom Zarządu lub Współwłaścicielom nie toczy się
w chwili obecnej jakiekolwiek postępowanie administracyjne, karne lub karno-skarbowe. Ww. nie byli również skazani
w ciągu ostatnich pięciu lat prawomocnym wyrokiem.

Nasze przedsiębiorstwo odprowadza należne podatki z tytułu prowadzonej działalności w Polsce, nie narusza
przepisów prawa oraz norm ochrony środowiska, norm etycznych, a także nie posiada zaległości w płatnościach
o charakterze publiczno-prawnym.
Oświadczam, że właściciele lub wspólnicy lub akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających lub
nadzorczych, ani podmiot zbiorowy (reprezentowany podmiot) nie figurują w KRK.

Oświadczam, że nie wydano w stosunku do mojego podmiotu rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub innego organu administracji publicznej lub sądu nakładającego karę za stosowanie nieuczciwych
praktyk rynkowych lub czynów nieuczciwej konkurencji.
Miejscowość i data

Pieczęć przedsiębiorcy i podpis osoby upoważnionej

Podpis instytucji zaproszonej do zgłaszania kandydatów
Miejscowość i data

Pieczęć Instytucji i podpis osoby upoważnionej

Oświadczenie (wypełnia Kandydat będący osobą fizyczną)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach naboru, oceny wniosków oraz
wyłonienia wystawców i przeprowadzenia Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019-2020.
Miejscowość i data

Podpis Kandydata
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Uzasadnienie wniosku
dotyczącego zgłaszanego produktu, przygotowane przez Instytucję zaproszoną do zgłaszania kandydatów

Max. 4000 znaków

Materiały informacyjne:
oficjalne logo firmy (JPG), minimum 3 zdjęcia obrazujące zgłaszany produkt (JPG o dobrej rozdzielczości) i inne materiały np.
materiały audiowizualne, prezentacje, informator. Materiały o pojemności jednostkowej większej niż 50 MB należy przekazać na
nośniku elektronicznym drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Wydarzeń Krajowych, ul. Wiejska 10,
00-902 Warszawa.
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